VOLILNI PROGRAM
LISTE NOVINARJA
BOJANA POŽARJA
Ni nam vseeno.
Država je ugrabljena,
vzemimo jo nazaj.
To je naša 2. priložnost.

33 TOČK

1

Ustanovitev posebne finančne policije, ki bo:

•

preiskovala »velike ribe«, oziroma najtežje oblike gospodarskega kriminala,

•

zlorabe osebnih stečajev ter namerno oškodovanje upnikov s prenosom premoženja
na družinske člane,

•

za vse premoženje nepojasnjenega izvora se uporabi 100% davčna stopnja oziroma
avtomatskim zaseg,

•

izvede se operacija »Zadnji bankster«, skupaj z Interpolom, FBI in tožilci iz Islandije,
za preiskavo poslovanja vseh članov uprav državnih bank v zadnjih 25 letih ter pregon
bančnega kriminala.

2

Vsi gospodarski spori na sodiščih morajo biti pravnomočno rešeni do 1 leta.

3

Vsi obsojeni zaradi gospodarskega kriminala sami plačujejo vse stroške zapora.

4

Takojšnja zamenjava vodstva Slovenskega državnega holdinga in vzpostavitev
stare uprave Luke Koper.

5

Dvig praga dohodka za normirano obdavčitev SP-jev – iz 100.000 EUR na 500.000 EUR.

6

Konec socialnega turizma: vsak tujec, ki postane rezident, mora v Sloveniji bivati najmanj
3 leta, da je upravičen do socialnih transferjev.

7

Konec čakalnih vrst: vsak, ki redno plačuje zdravstveno zavarovanje in je predolgo v čakalni
vrsti za storitev javnega zdravstva, avtomatično pridobi pravico, da enak poseg opravi v
tujini ali pri zasebniku v Sloveniji, na stroške Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

8

Povišanje splošne dohodninske olajšave: dohodki do višine minimalnih življenjskih
stroškov ne bodo obdavčeni.

9

Drastično zmanjšanje obdavčitve osebnih dohodkov, obdavčijo se lahko do največ 25 odstotkov.

10

Absolutna enakost delovnih pogojev in osebnih dohodkov za moške in ženske.

11

Ukinitev vseh izjemnih pokojnin, razen za izjemne kulturne, znanstvene ali športne dosežke.

12

Prepoved obdavčitve prometa s kriptovalutami.

13

Zmanjšanje zaposlenih v pravosodju za 50 odstotkov ali ukinitev vseh višjih sodišč.

14

Ukinitev trajnega sodniškega mandata.

15

Ukinitev sodnega sveta .

16

Zamenjava vseh članov vodstva mariborskih sodišč, kjer se človekove pravice kršijo 5-krat
bolj kot drugje v Sloveniji.

17

Zakonska obveza vseh osnovnih šol in vrtcev, da hrano kupujejo pri slovenskih kmetih.

18

Takojšnja prepoved »halal klanja«.

19

Legalizacija konoplje.

20

Okrepitev nadzora na mejah zaradi preprečevanja nezakonitega priseljevanja.
O tem, kdo prestopa državno mejo, mora odločati država, ne pa tihotapci ljudi.

21

Revizija vseh okoljevarstvenih dovoljenj za ekološko sporne obrate,
izdanih v zadnjih desetih letih.

22

Revizija projekta 2. tir.

23

Revizija vse izdanih dovoljenj in podpisanih pogodb, povezanih z Magno Steyr.

24

Javna objava vseh obsojenih pedofilov, z imeni, priimki in fotografijami.

25

Povišanje kazni za nasilne in spolne zločine.

26

Uvedba enakih kazni za mučenje ali ubijanje živali kot so kazni za mučenje ali ubijanje ljudi.

27

Ukinitev obveznega RTV prispevka.

28

Sprememba zakona o referendumih: volja ljudstva velja, če se na referendumu večina tistih,
ki glasuje, izreče ZA ali PROTI.

29

Državno subvencioniranje nakupov vozil na električni pogon do 50 odstotkov.

30

Zmanjšanje števila javnih uslužbencev za 30 odstotkov, v roku 2 let.

31

Takojšnja ureditev sistemskega financiranja športnih objektov.

32

Vzpostavitev tradicionalnih slovenskih dežel /pokrajin, oziroma deželnih /
pokrajinskih vlad, v roku 4 let.

33

Šengenska meja 2018 naj bo na hrvaško-srbski meji, ne pa na slovensko-hrvaški meji.

